
Troco minha família por
um banho de bacia
 

  Com o calor que está fazendo, quem não ama

se refrescar com um bom banho? E se for de

bacia? As crianças que estão tendo o primeiro

contato com o ambiente escolar chegaram à

Casa Escola após um longo período de

isolamento devido à pandemia. Para acolhê-las

como se estivessem em casa, são

desenvolvidas muitas brincadeiras, entre elas,

o “clássico”, refrescante e divertido banho de

bacia. 
Leia mais →

Um exemplo do uso 
positivo da internet 
na educação 
 
  Os alunos do 7º ano, orientados pela

professora de Geogra a, Vanessa Lourenço,

utilizaram o Skyline Web - site que transmite

imagens de câmeras em tempo real de vários

lugares do mundo - para identi car a

diversidade da paisagem do território

brasileiro. Por meio das viagens virtuais,

viveram a experiência de conhecer novos

lugares sem sair do lugar. 
Leia mais →

Segurança digital e 
ferramentas virtuais
 

  A preocupação com a segurança digital dos

nossos alunos é uma realidade neste retorno

às aulas em meio à pandemia. Por isso, as

famílias e a equipe do Ensino Fundamental II se

reuniram virtualmente, para conversar sobre

como proteger os adolescentes das armadilhas

do mundo virtual. Também foram abordadas

pelo professor Arthur, de Tecnologias, as

temáticas da falsa sensação de anonimato

provocada pelas telas e ainda as inúmeras

possibilidades positivas do uso da rede.. 
Leia mais →

Nosso Carnaval 2021
 

  “Oh, jardineira, por que estás tão triste? Mas o

que foi que te aconteceu?” 

 A marchinha carnavalesca Jardineira,

composta por Humberto Porto e Benedito

Lacerda em 1938, foi o tema escolhido por

algumas turmas da Educação Infantil da manhã

durante o período carnavalesco. A partir da

escolha da música, foram abordados vários

aspectos envolvendo a cultura da festa mais

popular do Brasil. Além disso, também

entraram no ritmo do Carnaval e aprenderam

algumas lições. 
Leia mais →

 

7 formas de ensinar sobre solidariedade
para crianças
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